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مکان اجرا :بیست فرهنگسرا و هشتصد مسجد سطح شهر

 )1عنوان طرح " :قیام فرهنگی مساجد" (سبک جدیدی از تعامل فرهنگی باا مسااجد)(طرح مشترک فرهنگسراها و مرکز خددما

فرهنگدی ساامان،سدتاد حاشدیه

شهر و ساامان بسیج)
 )2شاخص منتخب شورای شهر :وفاق ،همبستگی و مشارکت اجتماعی  -میزان رشد بهره گیری اا ظرفیت های اجتماعی و مردمی و تشکل های غیدر دولتدی و
مساجد تا سطوح باالی مشارکت فرهنگی
)3

قالب اجرای برنامه :در فاا اول قالب اجرا دوره آمواشی و در فاا دوم قالب اجرای برنامه سیستم امتیاا محور خواهد بود.

 )4تعداد اجرای برنامه :در فاا نخست 1600جلسه آمواشی دو ساعته(20فرهنگسرا*8تدیم* 10جلسده دو سداعته ) و در فداا دوم م درر اسدت حدداقل هدار
نابهنجاری اولويت دار در هر محله رفع گردد(20فرهنگسرا*8تیم*4آسیب) 640(.آسیب)
 )5اهداف (:تا حد امکان بصور

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

 )6ضرور

عینی و عملیاتی باشد)

توانمندکردن فعاالن فرهنگی محالت
ایجاد وفاق و دوستی بین اصحاب حق در یک محله
ایجاد رقابت سازنده بین فعاالن فرهنگی محالت محدوده هر فرهنگسرا در کسب فضائل و توانمند شدن.
گسترش کمی و کیفی خدمات معاونت فرهنگی اجتماعی و سهولت دسترسی به این خدمات
ایجاد بانک اطالعات کامل و دقیق از تشکل ها و فعالین فرهنگی
کامل کردن حلقه ی گم شده ی معاونت فرهنگی یعنی "وصل کردن خدمات (تولیدات معاونت فرهنگی اجتماعی) به مطالبات (درخواست های تشکل ها) "
کاهش تعداد اسنادحسابداری مربوط به پیمانکاران فرهنگی و پیامدهای آن
استفاده از نتایج پژوهش انجام شده در سال  1394با موضوع شناسایی ناهنجاریهای موجود در محالت شهر مشهد

اجرای برنامه:

*م ام معظم رهبری حفظه ا : ...یک کلمه [هم] در باب مسائل فرهنگی عرض بکنم .میدانید که مسائل فرهنگی به نظر من بسیار مهم است؛ بنده
به مسائل فرهنگی اهمّیت بسیار زیادی میدهم و آنچه امروز میخواهم عرض بکنم ،همان مطلبی است که به نظرم سال گذشته بود یا سال قبلش بود
که در همین جلسهی اوّل سال عرض کردم( )9که این مجموعههای خودجوش مردمی که کار فرهنگی میکنند -که االن در سرتاسر کشور هزاران
مجموعه ی خودجوش مردمی هست که دارند خودشان کار میکنند ،خودشان فکر میکنند ،خودشان تالش میکنند و کار فرهنگی میکنند -روزبهروز باید
توسعه پیدا کنند؛ دستگاههای دولتی باید به اینها کمک کنند .دستگاههای دولتی ،آنهایی که مربوط به فرهنگند ،به جای اینکه آغوش خود را به روی
کسانی که نه اسالم را قبول دارند ،نه انقالب را ،نه نظام اسالمی را ،نه ارزشهای اسالمی را [باز کنند] ،آغوش خود را به روی بچّهمسلمانها ،به روی
جوانهای مؤمن ،به روی بچّههای انقالبی ،به روی بچّههای حزباللّهی باز کنند؛ اینها میتوانند کار کنند و دارند کار میکنند؛ کارهای فرهنگی باارزشی
دارد انجام میگیرد .در همهی زمینه ها جوانان انقالبی ما میتوانند تالش کنند ،کار کنند .جوانان عزیز! کشور مال شما است ،فردا مال شما است ،امروز
هم مال شما است؛ بدانید شما اگر در میدان باشید ،شما اگر با ایمان به خدا و توکل به خدا حرکت کنید ،شما اگر باور به خود داشته باشید ،آمریکا و
بزرگتر از آمریکا هیچ غلطی نمیتوانند بکنند۰1/۰1/1395.
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* سازمان شهرداری از جمله نهادهای فرهنگی کشور است که هدف آن ایجاد امکانات الزم جهت رشد و پرورش افراد جامعه و کمک به
شکوفایی استعدادهای ذاتی مساجد و فعاالن فرهنگی آن می باشد  .یکی از عمده ترین و در عین حال غیر قابل اجتناب ترین مسائل در بین
فعاالن مسجدی پدیده اهمال کاری افراد و گروههای موجود در آن است.اهمال کاری به بیان ساده یعنی عدم اولویت بندی کارها و به تاخیر
انداختن (غیرموجه)وظایف مهمی است که باید همکنون انجام دهیم .مساجد شهر مشهد نیز از این امرمستثنی نیست .باید بخاطر داشت که
این وجود پدیده اهمال کاری نیست که باعث بی رونقی مساجد و دور افتادن از وظایف ذاتی خود می شود ،بلکه مدیریت غیرموثر پدیده
اهمال کاری است که سبب نتایج نامطلوب می شود .یکی ازجنبه های مهم زندگی ،موفقیت یا عدم موفقیت در زندگی کاری است  .موفقیت
در مدیریت فعالیتهای فرهنگی مسجد می تواند پیش بینی کننده بسیاری از پیشرفت های فعاالن فرهنگی در اجتماع باشد .مانعی مشترك
در بین فعاالن مسجدی وجود دارد که از پیشرفت و شکوفایی و اثربخشی مساجد جلوگیری می نماید ،وآن ،مشکالت ناشی از اهمال کاری
است .با توجه به مطالب فوق آشکار است که هرگونه تالش در جهت شناساندن عوامل ایجاد کننده اهمال کاری در امام جماعت ،هیات امناء و
فعاالن فرهنگی مساجد از اهمیت ویژهای برخوردار است .در واقع اساسی ترین وجهی که انجام این طرح را ضروری می سازد تأثیرهای
نامطلوب اهمال کاری و پیامدهای ناشی از آن به لحاظ تجربی و نظری در این زمینه میباشد .همچنین ضرورت پویایی مساجد در این برهه
از زمان در جهت استفاده بهینه از سرمایه های زمانی و ذهنی فعاالن مسجدی بر کسی پوشیده نیست .پس جا دارد که این مهم مورد توجه
قرار گیرد و راهبردهای ایجاد وضعیت مطلوب در قالب یک طرح در مساجد سطح شهر پیاده سازی گردد.
پژوهش های مختلف نشان داده عوامل موثر بر اهمال کار شدن یک شخص ،به سه گروه عوامل روانی ،عوامل فردی و عوامل اجتماعی
تقسیم می گردد ،لذا ضروری تشخیص داده شد در این موارد  ،دوره های آموزشی برای فعاالن فرهنگی مساجد تدارك ببینیم.
 عامل روانی :ضروری است که به این نکته توجه نمائیم،هر چند فعاالن مسجدی در بعد مذهبی به تعهدات خود از قبیل انجام
فرایض دینی ،خوب عمل می کنند و آن ها را به موقع به جا می آورند و از این رو است که با تعمیم این وقت شناسی و مسئولیت
پذیری ،نمی توانند در حوزة کاری اهمال کار باشند .اهمال کاری در افراد مذهبی موجب نوعی اضطراب اخالقی شود .از همین رو،
آنان با اجتناب از اهمال کاری در پی اجتناب از اضطراب هستند ،ولیکن در اکثر مواقع بدلیل عدم شناخت و تشخیص دقیق
اولویتها ،ناخواسته مبتال به اهمال کاری می شوند .در این راستا ،ضروری است آموزش مهارتهایی نظیر اولویت بندی امور و
شناخت درست اولویتها ،راهبردهای مقابله ای مسئله مدار و تقویت انگیزش کاری در دستور کار قرار بگیرد.


عوامل فردی  :در این عامل ابعادی نظیر عدم مهارت حل مسئله  ،نداشتن مدیریت زمان ،ترافیک زیاد کاری،ناتوانی و ابهام و
سردرگمی در انجام امور و  ...به عنوان عوامل فردی موثر بر اهمال کاری شناسایی شدهاند.



عوامل اجتماعی :سومین عاملی است که به عنوان یک عامل موثر بر اهمال کاری از آن یاد می شود.در این عامل مواردی مانند
عدم وجود ارزشیابی صحیح ،نبود شرح وظایف و اولویتهای تکلیفی ،نبود برنامه های تشویقی و  ...زمینه رابرای ایجاد اهمال کاری
فعاالن مسجدی فراهم می نماید.

ضروریست در این طرح برای عامل اول و دوم کالسهای تئوری در غالب مسابقه بین مساجد و برای عامل سوم فعالیت عملی در حوزه
فرهنگی تعریف نمائیم.لذا در فاز اول به دو عامل اول پرداخته و در فاز دوم عامل سوم را پوشش خواهیم داد.
فعاالن فرهنگی بایستی در حوزه های ارتباط گیری ،هدف گذاری و مطالعه دارای مهارت باشند پیوستهای اجتماعی را بدانند و اصول کار
تشکیالتی را بلد باشند.چنین عنصری اگر با توسل به مهارت مدیریت زمان و مهارت تشخیص اهم از مهم و مهارت حل مسئله در دام اهمال
کاری نیفتد،مطمئنا سردار جنگ نرم خواهد بود و از فتوحات او همه اهل محل و اهل شهر فیض خواهند برد و منتفع خواهند شد.
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 )7معرفی و شیوه اجرای برنامه :

حمله سنگین دشمنان در عرصهه جنهگ نهرم ،متولیهان فرهنگهی را مجهاب کهر ده اسهت کهه بهرای پیشهی گهرفتن از دشهمن،
خهود را بهه قابلیهت ههای اسهتراتژیک و سهرمایه ههای کلیهدی مجههز کننهد .در ایهن میهان علهم بهه نقهش محهوری نیروههای انسهانی
متخصهص ،شایسهته و در عهین حهال وفهادار بهه آرمانههای انقهالب ،از یکسهو و تغییهرات صهورت گرفتهه در نحهوه جنهگ نهرم ،رشهد
فناوری های اطالعهاتی و ارتبهاطی و پویهایی ههای محیطهی ،از سهوی دیگهر ،راه را بهر ههر گونهه سههل انگهاری بسهته و اهمهال کهاری
فعاالن فرهنگی را به یکی از دغدغه های اصلی امروز متولیان بحث فرهنگ ،تبدیل کرده است.
در ایههن طههرح ضههمن تههالش بههرای مههدیریت مطلههوب اهمههال کههاری در نیروهههای انسههانی مسههاجد از طریههق برگههزاری دوره آموزشههی در
غالب یک مسابقه جذاب و سازنده بین مسهاجد سهطح شههر ،سهعی مهی شهود بصهورت عملهی اولویهت بنهدی و اجهرای فعالیتههای طراحهی
شده از محل مباحث تئوری  ،به بوته آزمایش و تجربه سپرده شود.
مههثال در بلههوار تههوم هشههت محلههه بههه نامهههای (حجت،مهههدی آباد،نوده،توم،مشهدقلی،شهههید مطهری،امههام هههادی و محلههه خههاتم
االنبیاء)وجود دارد.لذا از هر محلهه یهک تهیم بیسهت و پهنج نفهره از فعهاالن فرهنگهی توسهه مسهئول پهنهه(جناب حجهه االسهالم قاسهمی)
و فرما نده ناحیهه بالل(جنهاب دکتهر خسهروی) بهه مرکهز فرهنگهی و اجتمهاعی سهردار شههید خهادم الشهریعه معرفهی خواهنهد شهد.و عمهال
چهل مسجد موجود در بلوار توم از طریق دو مکانیزم بسیج و ستاد حاشیه شهر در گیر طرح خواهند شد.
کل دوره در یک ماه برنامه ریزی شهده اسهت،برای ههر فرهنگسهرا در ههر هفتهه دو محلهه و در چههار هفتهه هشهت محلهه بها یکهدیگر بهه
رقابت خواهند پرداخت .ده جلسهه آموزشهی از یکشهنبه تها پنجشهنبه روزی دو جلسهه از سهاعت پهانزده و سهی الهی هفهده و از هفهده و نهیم
الی نوزده برگزار خواهد شد.
نمره کل هر تیم از بیست محاسبه خواههد شهد و ده نمهره مربهوط بهه حضهور و غیهاب (ده جلسهه ،ده نمره،ههر جلسهه غیبهت یهک نمهره از
ده نمره کسر خواهد شد)و هشت نمره مربوط بهه آزمهون کتبهی و دو نمهره مربهوط بهه مخهاطبین آزادی اسهت کهه ههر تهیم مهی توانهد بهه
سالن دعوت نماید (هر چهل نفر یک نمره و حداکثر هشتاد نفر در طول یک هفته).
از آنجائیکه نمره همه اعضا ء با یکدیگر جمع و تقسیم بهر بیسهت و پهنج مهی شهود ،ونمهره کهل یهک تهیم تعیهین مهی گردد.لهذا تیمهی کهه
بصورت منسجم تر و منظم تر دوره را طی کند از شانس بیشتری برای کسب مقام برخوردار است.
چه کسانی مهی تواننهد از اعضهاء تهیم هها باشهندههر فرهنگسهرا بایسهتی کمیتهه عهالی مسهابقات خهود را بها حضهور فرمانهده ناحیهه بسهیج
حوزه سهرزمینی خهود و مسهئول پهنهه یها روحهانی ارشهد محهدوده خهود و مهدیر فرهنگسهرا تشهکیل دههد  ،و لیسهت اعضهاء ههر محلهه را
تعیهههین نماینهههد.مثال در محهههدوده مرکهههز فرهنگهههی و اجتمهههاعی خهههادم الشهههریعه  :لیسهههت ههههر تهههیم پهههس از تائیهههد جنهههاب دکتهههر
خسروی(فرماندهی محترم ناحیه بالل ) و حجهه االسهالم قاسهمی (مسهئول پهنهه بلهوار تهوم)و مهدیر مرکهز فرهنگهی  ،مجهاز بهه شهرکت
در این رقابهت مهی باشهند.محل برگهزاری دوره سهالن همهایش مرکهز فرهنگهی اجتمهاعی خهادم الشهریعه بهوده و از بیسهت و سهوم بهمهن
لغایت بیست و سوم اسفند ماه به طول خواهد انجامید.
به سهه تهیم برتهر ههر فرهنگسهرا (،ههر فرهنگسهرا دبیرخانهه مسهابقات هشهت تهیم از هشهت محلهه خواههد بهود) جهوایز ارزنهده ای تعلهق
خواهد گرفت  ،تیم اول بیست و پهنج کهارت دویسهت ههزار تومهانی و تهیم دوم بیسهت و پهنج کهارت یکصهد و پنجهاه ههزار تومهانی و تهیم
سوم بیست و پنج عدد کارت یکصد هزار تومانی تعلق خواهد گرفت.
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 ،مهدل جدیهد و کارآمهدتری از تعامهل را ارائهه میدههد  ،نخسهت فعهاالن فرهنگهی را توانمنهد و شایسهته
طرح "قیام فرهنگیامفاجام
می سازد و آنگهاه بها اسهتفاده از تهوان فعهاالن فرهنگهی بهه جنهگ مشهکالت و معضهالت محلهه مهی رود و در عهین حهال کهه از فعالیهت
فرهنگی تشهکل حمایهت مهی کنهد  ،بجهای تنبهل کهردن و مونتااکهار بهارآوردن تشهکل (پهول و امکانهات و  ...از مها و تشهکل فقهه اجهرا
کند)  ،سبب کارآفرین شدن و پویایی مجموعه ی فرهنگی می گردد .
ف هفرمزف و ف :ف
طرح "قیم فرهنگیمفاجم نوعی بده بستان فرهنگهی مهی باشهد  ،بهدین شهکل کهه تشهکل بهه ازای فعهالیتی کهه انجهام میدههد مهی
تواند از خدمات استفاده کند  ،که این فعالیت می توانهد توسهه خهود تشهکل طراحهی و اجهرا شهود و یها فعالیهت ههایی کهه مهدنظر مها مهی
باشد را انجام دهد و در قبال آن امتیاز یا اعتبهار کسهب کنهد و بهه ازای اعتبهار خهود  ،مهی توانهد از خهدمات و ظرفیهت ههای موجهود مرکهز
خدمات و مرکز فرهنگی و اجتماعی و ناحیهه بهالل اسهتفاده کنهد  .لیسهت فعالیتهها و امتیهاز آن مشهخص اسهت .فعالیتهها بهرای ههر محلهه
اولویت بنهدی متفهاوت (نهاظر بهه پهژوهش علمهی انجهام شهده در محلهه مبتنهی بهر تعیهین نابهنجاریههای فرهنگهی و اجتمهاعی آن محلهه
)دارد و امتیازات ناظر به اول ویتها متغییر اسهت .در پایهان فهاز دو یها انتههای فصهل تابسهتان تهیم پهژوهش مجهددا در ههر محهل پهژوهش را
تکرار خواهند کرد و رتبه های اول تا سوم در فاز دو طرح "قیام فرهنگی مساجد"از این طریق مشخص خواهند شد.
مجهددا بهه تهیم ههای اول تها سههوم جهوایز بصهورت 25کهارت دویسهت ههزار تومههانی 25،کهارت یکصهدو پنجهاه ههزار تومهانی و 25کههارت
یکصد هزار تومانی تعلق خواهد گرفت.
می دانهیم در سهال قبهل هزینهه گزافهی بهرای پهژوهش و شناسهائی مشهکالت و معضهالت فرهنگهی و اجتمهاعی از طهرف شههرداری بهه
معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسهی پرداخهت شهد .اسهتفاده از نتهایج پهژوهش توسهه تشهکلها فهتح بهابی اسهت بهرای اجرایهی شهدن خیهل
عظیم پژوهشای علمی در بانکهای اطالعاتی که سازو کار آن در این طرح دیده شده است.
در فهاز دوم ایهن طههرح مرکهز خههدمات فرهنگهی سههازمان پیمانکهار فرهنگسههراها شهده و بههار عظیمهی از کارهههای اجرایهی بههر عههده مرکههز
خههدمات اسههت.انجام خههدماتی از قبیههل اسههپیس ،صندلی،صههوت،نور،تلوزیون شهههری،اتوبوم  ،بنههر و تایههر و تکثیههر بهها مرکههز خههدمات
فرهنگی بهوده و خهدماتی چهون سهالن جلسات،سهالن همهایش ،اسهتاد ،سهخنران،گروه سهرود و گهروه تئهاتر  ،تولیهد ربهات تلگرامهی جههت
مههدیریت امتیههاز و معرفههی خههدمات فرهنگههی مختلههف بههه تشههکلها (خههدماتی کههه توسههه نهادهههای مختلههف در شهههرداری و ...تولیههد مههی
شههود) و برپههایی دبیرخانههه طههرح"قیههام فرهنگههی مسههاجد" در فرهنگسررربعنوننبو نیررفره فرهنگسررربهف ن فربنرر فرهنگرر
قلفدبد ف گردد.
هر امتیاز مکسوبه توسه هر تیم معادل هزارتومان می باشهد  ،و ههر تهیم مهی توانهد بها حهل ههر نابهنجهاری محلهه کهه در پهژوهش آمهده
 ،امتیازش را دریافهت و اعتبهارش را افهزایش دههد  ،و از محهل امتیهازات خهود بهرای فعالیتههای فرهنگهی برنامهه ریهزی نمایهد.در فهاز دوم
طرح "قیام فرهنگهی مسهاجد" ارتبهاط سهتاد بها تیمهها بهه صهورت حضهوری و اطهالع رسهانی هها از طریهق کانهال تلگرامهی خواههد بهود .
جدول امتیازات ،دریافت گزارشات و  ...همه از طریق کانال تلگرامی  ،اطالع رسانی خواهد شد .
عنههاوین دوره ها:مهههارت هههدف گههذاری – مهههارت تفکههر – مهههارت مطالعههه – مهههارت ارتبههاط گیههری مههوثر – مهههارت مههدیریت زمههان-
مهارت حل مسئله – پیوست اجتماعی دو جلسه – اصول کار تشکیالتی دو جلسه.
در پایان دوره کتاب "قیام فرهنگی مساجد مشهد"از دل این دوره به زیور طبع آراسته خواهد شد.

فرم پیشنهاد طرح
شورای برنامه ریزی

ویرایش2 :
شماره:
کد ایزو:

پیوست 1
گزارش پژوهشی محال

مختلف شهر ناظر بده شناسدايی آسدیب هدا و نابهنجاريهدای شدهری کده توسد دکتدر

حسددیا اکبددری اا معاونددت پژوهشددی دانشددگاه فردوسددی مشددهد بدده سددفارش معاونددت فرهنگددی و اجتمدداعی
شهرداری مشهد

پیوست 2
خدماتی که ما میتوانیم (ستاد يا بدنه ی فرهنگی شهرداری) به تیم ها بدهیم
خدماتی را که ما به عنوان ستاد می توانیم در اختیار تیم ها قرار دهیم در  4محور زیر می توان دسته بندی کرد :
 .1خدماتی که سازمان فرهنگی تفریحی در اختیار تشکل خواهد گذاشت :
 اتوبوم
 بنر
 سازه اسپیس فرم
 صندلی  ،موکت و ...
 .2خدماتی که فرهنگ سراهای تخصیصی بسته به ماموریت و ظرفیت های خود میتوانند به تشکل ها بدهند :
 .1فرهنگ سرای خانواده  :طرح باهم  ،مشاورخانواده و ...
 .2فرهنگ سرای پایداری  :جبهه همین نزدیکی و...
 .3فرهنگ سرای زیارت  :نمایشگاه مفهومی زیارت و...
 .4فرهنگ سرای علوم و نوجوم  :تورسرزمین دانایی و ...
 .5فرهنگ سرای غدیر :اجرای طرح اوستا و شاگرد و...
 .2۰فرهنگ سرای غدیر  :رصدخانه و...
همچنین سالن های آمفی تئهاتر  ،کتابخانهه هها  ،اتهاق جلسهات و  ...در فرهنهگ سهراها ههم از جملهه خهدماتی اسهت کهه مهی توانهد
در اختیار تشکلها قرار بگیرند .
 .3خدماتی که معاونت و مدیریتهای آن میتوانند در اختیار تشکل ها قرار دهند :
 مدیریت مناطق
 مدیریت برنامه ریزی
 مدیریت گردشگری  :خه اتوبوم ویژه ی حرم – تورهای مشهدگردی و ...
 مدیریت تربیت بدنی:سالن وزمین های ورزشی
 .4خدماتی که خود تشکل ها میتوانند در اختیار یکدیگر قرار دهند :
 قاری
 گروه سرود
 گروه تئاتر
 مربی و ...
بخش عمده ای از خدمات بهه خهاطر فصهلی یها مناسهبتی بهودن  ،بایهد بطهور مسهتمر در جهدول امتیهازات و از طریهق کانهال تلگرامهی بهه
تشکل ها اطالع رسانی شوند .

فرم پیشنهاد طرح

ویرایش2 :
شماره:
کد ایزو:

شورای برنامه ریزی

 )8مخاطبیا :
مخاطب

جنسیت

ان
عالمت بزنید

گروه سنی

مرد

اطفال

نوباوه

کودک

نوجوان

جوان

میانسال

کهنسال

کمتر اا 1سال

 5 -1سال

 6-10سال

 14 -11سال

 15-24سال

 25-64سال

 65سال و باالتر

*

*

*

قشر مخاطب

فعاالن

(قید گردد)

فرهنگی

امامان جماعت،فرماندهان
پايگاه بسیج،فعاالن فرهنگی

 )9محدوده اجرای برنامه (گستره جغرافیائی):

منط ه ايی 

محله ايی 

شهری 

استانی 

بیا المللی 

کشوری 

 )10پیوست اجتماعی :
ردیف

1

تعداد تحت پوشش

ظرفیت های انسانی

فعاالن فرهنگی سطح شهر مشهد

تعداد کل مخاطب

4000

8000

 )11منابع ،فرصت و ظرفیت( :منابعی که ما را در رسیدن به اهداف کمی و کیفی کمک می کنند)
ردیف

فرصت ها و ظرفیت های موجود و شناسائی شده جهت اجرای برنامه

1

فرماندهان پایگاه

800نفر

2

امامان جماعت مساجد

800نفر

3

ایجاد حس رقابت در بین فعاالن با استفاده از فرصت هویت گروهی

 160تیم

 )12نحوه اجرای برنامه :مست ل 

مشارکتی 

نام نهاد /مجموعه/تشکل همکار

بسیج
ستاد حاشیه شهر و امور
مساجد

تعداد/حجم

نحوه همکاری
تدوین

اجرا

نیروی انسانی

بودجه

تجهیزات

اطالع رسانی

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

سایر

درصد پوشش

50درصد

فرم پیشنهاد طرح

ویرایش2 :
شماره:
کد ایزو:

شورای برنامه ریزی

 )13امان های اجرای برنامه(:باتوجه به رديف  4تکمیل گردد)همزمان در بیست مکان
تاریخ اجرا

ساعت شروع

ساعت پایان

عنوان برنامه

ردیف

1

تیم  1و تیم (2دو جلسه)

95/11/24

15:30

19:00

2

تیم  1و تیم (2دو جلسه)

95/11/25

15:30

19:00

3

تیم  1و تیم (2دو جلسه)

95/11/26

15:30

19:00

4

تیم  1و تیم (2دو جلسه)

95/11/27

15:30

19:00

5

تیم  1و تیم (2دو جلسه)

95/11/28

15:30

19:00

6

تیم  3و تیم ( 4دوجلسه)

95/12/01

15:30

19:00

7

تیم  3و تیم ( 4دوجلسه)

95/12/02

15:30

19:00

8

تیم  3و تیم ( 4دوجلسه)

95/12/03

15:30

19:00

9

تیم  3و تیم ( 4دوجلسه)

95/12/04

15:30

19:00

10

تیم  3و تیم ( 4دوجلسه)

95/12/05

15:30

19:00

11

تیم  5و تیم (6دوجلسه)

95/12/07

15:30

19:00

12

تیم  5و تیم (6دوجلسه)

95/12/08

15:30

19:00

13

تیم  5و تیم (6دوجلسه)

95/12/09

15:30

19:00

14

تیم  5و تیم (6دوجلسه)

95/12/10

15:30

19:00

15

تیم  5و تیم (6دوجلسه)

95/12/11

15:30

19:00

16

تیم  7و تیم ( 8دوجلسه)

95/12/14

15:30

19:00

17

تیم  7و تیم ( 8دوجلسه)

95/12/15

15:30

19:00

18

تیم  7و تیم ( 8دوجلسه)

95/12/16

15:30

19:00

19

تیم  7و تیم ( 8دوجلسه)

95/12/17

15:30

19:00

20

تیم  7و تیم ( 8دوجلسه)

95/12/18

15:30

19:00

فرم پیشنهاد طرح

ویرایش2 :
شماره:
کد ایزو:

شورای برنامه ریزی

 )14مراحل و ت ويم اجرايی برنامه :
عنوان

ردیف

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

1

تدويا فرم تفصیلی

95/10/15

95/10/30

2

تشکیل دبیرخانه طرح در مرکز فرهنگی

95/11/02

95/11/05

3

بستا تیمها و جلسه با سرپرستان تیم ها

95/11/05

95/11/15

تنظیم و تکمیل لیستهای تیمها با کمک سرپرستان تیم ها

4

طراحی پوستر و تراکت و بنر طرح

95/11/05

95/11/15

بکارگیری بخش خصوصی

95/11/05

95/11/15

توايع 1200عدد بروشور نصب ده عدد بنر وده عدد پوستر(برای هر محله)

95/11/05

95/11/15

کمیته عالی طرح

95/11/15

95/11/23
95/12/18
95/12/25

و اطالع رسانی به مخاطبیا

5

تبلیغا

6

هماهنگی اساتید دوره
اجرای طرح و کار

های هديه

7

تهیه ملزوما

8

اجرای طرح

95/11/23

9

مراسم اختتامیه و تدويا گزارش نهايی

95/12/19

توضیحات

برگزاری جلسا

با کارشناسان مجرب

بکار گیری بخش خصوصی جهت اقداما

اجرايی

کارشناس مرکز خدما
دبیرخانه طرح
در سالا آمفی تئاتر فرهنگسرای قرآن و عتر

 )15پیشینه برنامه :
آيا اجرای ايا برنامه ساب ه داشته است؟

خیر

بله درصورت وجود پیشینه شرح مختصری از نقاط قوت و ضعف بیان گردد:

 )16جنبه های ابتکاری بودن و نوآوری دربرنامه :
در ايا طرح اا پژوهشهای انجام شده ماضیا استفاده کرده ايم و اا ظرفیتهايی همچون بسیج و ستاد حاشیه شهر بهره گرفته ايم.
طرح پیش رو اا لحاظ مسائل مورد توجه در حاشیه شهر اا غنای خوبی برخوردار است و ايا جامع ديدن می تواند بعندوان يدک ندو آوری در طراحدی قلمدداد
گردد.
 )17پیوست رسانه ای ،تبلیغاتی و اطالع رسانی:
.1

امام جماعت مساجد

.2

اطالع رسانی توس سرپرست تیم (فرمانده پايگاه برادران مساجد)در حل ه های صالحیا بسیج خواهران

.3

اطالع رسانی اا طريق ناحیه بسیج

.4

اا طريق مسئولیا پهنه ها

فرم پیشنهاد طرح

ویرایش2 :
شماره:
کد ایزو:

شورای برنامه ریزی

 )18هزينه های اجرای طرح برای يک فرهنگسرا و در فاا نخست:
ردیف

عنوان

تعداد

قیمت واحد(ریال)

جمع کل اعتبار

2

حق الزحمه استاد (تئوری)

40جلسه

 1،000،000ریال

 40،000،000ریال

4

کارت هدیه دویست هزار تومانی

25عدد

 2،000،000ریال

 50،000،000ریال

5

کارت هدیه یکصدو پنجاه هزار تومانی

25عدد

 1،500،000ریال

 37،500،000ریال

6

کارت هدیه یکصد هزار تومانی هزار تومانی

25عدد

 1،000،000ریال

 25،000،000ریال

7

تولید بروشور معرفی طرح

750عدد

 1،500ریال

 1،125،000ریال

8

تولید پوستر معرفی طرح

10عدد

 30،000ریال

 300،000ریال

9

طراحی گرافیکی (بروشور ،بنر،پوستر)

8طرح

 500،000ریال

 4،000،000ریال

10

حق الزحمه نیروی اجرایی دبیرخانه

 2نفر

 7،500،000ریال

 15،000،000ریال

11

اپراتور

32جلسه

 350،000ریال

 11،200،000ریال

مجری

 1اجرا

 2،000،000ریال

 2،000،000ریال

 38،500ریال

 1،540،000ریال

12

سایر ملزومات مصرفی

 4مورد

 500،000ریال

 2،000،000ریال

15

پذیرایی

2000عدد

 5،000ریال

 10،000،000ریال

 40متر

بنر

199،665،500ریال

جمع کل

 )19پیوست اقتصادی ( :میزان مشارکت اقتصادی مخاطب يا نهاد در برنامه)
نوع مشارکت

میزان  /تعداد

قیمت واحد

جمع کل مشارکت

محل مشارکت

خرید کتاب

400

 100،000ریال

 40،000،000ریال

مخاطبین

جمع مشارکت(ریال)

 )20نحوه اراشیابی برنامه :

دفتر طرح و برنامه ساامان

تاريخ ارائه طرح

نام و نام خانوادگی
تکمیل کننده

نام و نام خانوادگی
مدير تايید کننده

مالحظات

